
 (( :خرج من املدينة ومع ألف مقاتل ويف أثناء الطريق رجع عبد اهللا بن أيب رأس املنافقني بنحو ثلث اجليش و
فاخنزلوا؛ ولكن هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإليمان ))  ((قال اهللا تعاىل:  قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم ))

النيب  عبأهموملا نزلوا  ,شيئا، استمروا حىت نزلوا أحدا الصحابة رضي اهللا عنهم لثبام وإميام مل يضرهم ذلك
ر عليهم عبد اهللا بن جبري وقال ورتبهم واختار منهم مخسني رجال من الرماة وأم  تعبئةصلى اهللا عليه وسلم أحسن 

ال تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم (  :قال ,هلم: ال تربحوا مكانكم؛ جعلهم يف سفح اجلبل على شعبة منه
فبقوا حيمون ظهور املسلمني؛ فحصل القتال يف أول النهار وكانت الدائرة على املشركني فتولوا األدبار؛  ؛) علينا

وصار  ,قد ولوا األدبار مشركنيفجعل املسلمون جيمعون الغنائم فلما رأى أهل اجلبل حال املسلمني وأن 
انتهى احلرب؛ فذكرهم أمريهم قول النيب  ,الغنائم لنساعد إخواننا يف مجعقالوا: ننزل املسلمون جيمعون الغنائم 

, فلما ولكنهم أصروا إال أن ينزلوا فنزلوا ال تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا ) (صلى اهللا عليه وسلم: 
غر خال وليس هناك أحد حيمي املسلمني من ورائهم كروا عليهم خبيوهلم من خلفهم رأى فرسان قريش أن الث

وليد وعكرمة بن أيب جهل رضي اهللا عنهم قبل الوكان على رأسهم قائدان عظيمان ومها خالد بن  ,ودخلوا
وقتل  ,وحصل ما قضى اهللا وأراد سبحانه وتعاىل حلكمة عظيمة ,إسالمهم؛ فاختلط الناس باملسلمني من ورائهم

وحىت كانت ابنته  ,وجهه وجرح النيب عليه الصالة والسالم وكسرت رباعيته وشج ,من املسلمني سبعون رجال
يندفع؛ املهم أنه حصل  يب صلى اهللا عليه وسلم ولكن الدمفاطمة تأيت باحلصري حترقه وتدر رماده على جرح الن

حىت يعلم الناس أن اهللا تعاىل له  ,من االبتالء واالمتحان ما اهللا سبحانه وتعاىل قد قضاه وقدره حلكمة عظيمة
الناس أنه ال نصر مع املعاصي أبدا، هم عصوا النيب عليه الصالة والسالم شرعا  وحىت يعلم ,احلكم وإليه املنتهى

وفرطوا فيما يلزمهم قدرا، عصوا الرسول شرعا وفرطوا فيما يلزمهم قدرا؛ كيف ذلك ؟ عصوا النيب عليه الصالة 
ألن هذا من  ,ن خلفهمال تربحوا مكانكم؛ وتكروا ما يلزمهم قدرا وهو محاية املسلمني م :والسالم ألنه قال هلم

وترك أسباب النافعة سفه يف العقل ونقص يف الدين؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل أمر بأن نأخذ  ,سباب النافعةاأل
، أمر بأن نأخذ باألسباب أعظمها التوكل على اهللا لكن البد أن نفعل األسباب احلسية املادية؛ فهم ـ باألسباب

ما حصل فصارت النكبة العظيمة؛ الشهداء رضي اهللا عنهم محلهم  ـ حصل منهم وعفا عنهمرضي اهللا عنهم 
يدفنوا هناك  ,ولكن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أن يردوا إىل مصارعهم ,املدينة ليدفنوهم يف البقيع إىلأهلوهم 

اللون  ,دما يف أحد ففعلوا؛ واحلكمة من ذلك واهللا أعلم أن املقتول يف سبيل اهللا يبعث يوم القيمة وجرحه يثعب
وال يكفن وإمنا يدفن يف ثيابه اليت  ,لون الدم والريح ريح املسك؛ وال يغسل لئال يزول هذا الدم من على جسدهم

كل هذا من أجل أن يتحقق خروجه يوم القيمة من املكان الذي صرع فيه وعلى اهليئة اليت كان صرع   ,قتل فيها



اليت فيها من األسرار واحلكم ما  العظيمة,  عليه وسلم هذه الغزوةعليها؛ املهم أن اهللا تعاىل يذكر نبيه صلى اهللا
زاد املعاد  يتبني به أن ذلك هو عني الصواب وعني اخلرية للمؤمنني؛ وقد ذكر احلافظ ابن قيم رمحه اهللا يف كتابه "

  " من احلكم يف هذه الغزوة ما ال جتده يف أي كتاب آخر فعليك مبراجعته فإنه مفيد.
اجلملة هذه حالية يعين حال كونك  تبوء )) إذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال )) (( ((يقول:  

من كذب علي متعمدا فليتبوأ  (تبوء؛ ومعىن تبوء أي تنزل؛ والتبوء معناه النزول كما جاء يف احلديث الصحيح: 
أي  وا الدار واإليمان ))ن تبوءوالذي ((أي فلينزل نفسه يف مقعد من النار؛ وقال تعاىل:  مقعده من النار )

من املؤمن ؟ املؤمن هو املقر مبا جيب اإلميان به مع  ,املؤمنني تبوء المؤمنين مقاعد للقتال )) ((نزلوها؛ قال: 
؟  يءش القبول واإلذعان؛ وذا شهادة من اهللا عزوجل أميا شهادة على أن هؤالء الذين شهدوا هذه املعركة أي

مقاعد  ((اهللا أكرب مقاعد للقتال ؟ ويثبتون ويقعدون كثبوت القاعد؛ وهلذا قال:  ))د للقتال مقاع (( ,مؤمنون
ها مكان الثبات كثبات القاعد يف جملسه؛ أجل أن يكون هذه األماكن اليت بوءو ومل يقل: منازل؛ ملاذا ؟ من  ))

سوا؛ ال، هم يتكيفون كما يناسب وليس املعىن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل هلم هذه املنازل وقال اجل
 يعين لقتال األعداء؛ وتعلمون أن املقاتل للقتال )) ((مصلحة احلرب؛ لكنها مسيت مقاعد من أجل الثبات فيها؛ 

أي  ,مسيع عليم واهللا سميع عليم )) ((ر ويفر حسبما تقتضيه املصلحة؛ لن يبقى يف مكانه دائما بل هو يك
مسيع أعم من كوا ملا يقول هلم حني ترتيبهم وتبويئهم إن كلمة قد نقول: و لكم؛ مسيع ملا تقول هلم عليم بأحوا

وهذا هو األحسن ألنه كلما كان اللفظ شامال كان أحسن وأعم؛ عليم أي عليم مبا حيدث من  ,فتكون أمشل
  قول وفعل وحال وحاضر ومستقبل .

عربون إا املإذ هذه قال املفسرون أو  وليهما ))إذ همت طائفتان منكم أن تفشال واهللا  ((مث قال اهللا عزوجل: 
اذكر إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال؛ مهت اهلم يطلق على  ,يعين يكون التقدير على هذا ,بدل من إذ األوىل

جمرد حديث النفس، ويطلق اهلم على العزم يعين إنسان قد يهم حيدث نفسه هل يفعل أو ال يفعل يقال هذا هم؛ 
طائفتان ومها بنو سلمة وبنو حارثة مهوا أن يفشلوا؛ المل يوجد مانع؛ وهنا  ذ إنزم املصمم الذي ينفويطلق على الع

وسببه ما جرى من  ,والفشل هنا مبعىن اجلنب واخلوف؛ يعين أن هاتني الطائفتني وقع يف قلوما اهلم باالزام
رفون أنه إذا اخنزل أو اخنذل ثلث اجليش فإن اخنذل بنحو ثلث اجليش؛ وتعفق عبد اهللا بن أيب الذي اخنزل و ناامل

 ((أن جتبنا وترجعا ولكن اهللا تعاىل ثبتهما وهلذا قال:  ,جليش؛ فهاتان القبيلتان مهتا أن تفشالثلمة كبرية يف اهذه 
هذه والية خاصة؛  واهللا وليهما )) ((فثبتهما سبحانه وتعاىل فلم يفعال ما عزما عليه؛ وقوله:  واهللا وليهما ))

ووالية اهللا سبحانه وتعاىل تنقسم إىل عامة وخاصة؛ فالوالية اليت مبعىن التدبري، تدبري الشؤون هذه عامة؛ واليت 



خاصة ألن اإلنسان إذا هم  أامبعىن العناية يعين اليت تقتضي العناية هذه والية خاصة؛ هذه الوالية الشك 
منه فهذه والية خاصة الشك؛ كثريا ما يهم اإلنسان  هباملعصية أو بالذنب مث حصل له من عند اهللا ما مينع

م جيد يف فعل احملر فيجد يف قلبه إذا هم بال ,ترك واجبنب أو برتك الواجب؛ يعين بالذنب من فعل معصية أو بالذ
مة وعدوال عنها؛ هذه والية من اهللا؛ أو أحيانا يهم برتك الواجب فيقيض اهللا له من يعينه قلبه احنالال عن هذه اهل

عليه حىت يفعل؛ هذا أيضا والية خاصة؛ فهاتان القبيلتان ملا مهتا توالمها اهللا عزوجل بعنايته فلم يفشال وبقيا مع 
لقد كان من حظهم أن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب عنهم ذا  :اجليش؛ وكان بعض هاتني الطائفتني يقول فرحا

  فكان هذا ذا. أن اهللا وليهما )) ((ار ومنقبة هلما وهو سما مها أن يفشال وأخرب خبرب آخر ألنه أخرب بأ ,اخلرب
يعين على اهللا ال على  ,متعلقة بيتوكل وقدمت إلفادة احلصر على اهللا )) وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) (( ((

غريه فليتوكل؛ والتوكل قال أهل العلم هو: صدق االعتماد على اهللا يف جلب املنافع ودفع املضار مع الثقة به 
نافع ودفع ؛ هذا التعريف طويل لكنه جامع؛ صدق االعتماد على اهللا يف جلب املوفعل السبب الذي أمر به

ر ا؛ أعيدها ثالثة؛ صدق االعتماد على اهللا يف جلب املنافع ودفع اليت أم فعل األسباباملضار مع الثقة به و 
يف صدق االعتماد على اهللا الطالب: أعدها علينا ؟ الشيخ: املضار مع الثقة به وفعل األسباب اليت أمر ا؛ 

عتماد على إذا ال يكفي أن تصدق االالشيخ: جلب املنافع ودفع املضار مع الثقة به وفعل األسباب اليت أمر ا؛ 
ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه  ((اهللا حىت يكون يف قلبك ثقة بأن اهللا سيعينك ويكفيك، كما قال اهللا تعاىل: 

وال يكفي أيضا أن تعتمد على اهللا وتثق به حىت تفعل األسباب اليت أمر ا؛ ألنك إن مل تفعل األسباب اليت  ))؛
مري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قيل له: إن قوما من أهل أمر ا كنت متواكال ال متوكال؛ ويذكر أن أ
 ؛" إنهم ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون ":حنن املتوكلون؛ فقال :اليمن جاءوا حجاجا وليس معهم زاد فقالوا

؛  سريزقين, يف أن اهللامبعىن أم مفرطون مهملون؛ فلو أن أحدا قال: أنا سأعتمد على اهللا تعاىل يف جلب الرزق
هو الذي جعل لكم  ((وهو قادر على فعل األسباب ولكن مل يفعل؛ قلنا أنت مهمل متواكل، افعل السبب؛ 

رمبا ميوت قريب يل فأرثه فهذا من رزق اهللا؛  :قد يقول األرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ))
نقول: وإذا ما مات وإذا مل ميت تقتله ؟ حىت لو قتله ليأخذ ماله حرم من املرياث ألن القاتل عمدا ال يرث؛ 
فاحلاصل أنه البد لصحة التوكل من فعل األسباب اليت أمر اهللا ا؛ أما األسباب اليت مل يأمر اهللا ا فإنه ال جيوز 

  نسان أن يتعاطاها .لإل
على اهللا ألنه ال ميكن أن يتحقق التوكل إال املؤمن؛  واأمر املؤمنني أن يتوكل فليتوكل المؤمنون )) ((وقوله: 

  فالتوكل من مقتضيات اإلميان؛ واإلميان احلقيقي من أسباب التوكل على اهللا .



  ؟ نعم .نرجع اآلن لنأخذ الفوائد حىت ال نذهب بعيدا؛ آخر فائدة ذكرناها 
  .))... يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال  ((قال اهللا تعاىل: 

  واألصل يف النهي التحرمي . ال تتخذوا )) ((يف هذه اآلية الكرمية حترمي اختاذ البطانة اليت ليست منا؛ لقوله: 
حىت  ,كل إنسان ال جيوز له أن يتخذ بطانة من دونهومن فوائدها: أن هذا التحذير ليس خاصا بوالة األمور؛ بل  

مبعىن أا ليست على طريقه وال على منهاجه؛ فلو أن رجال  ,الواحد الفرد منا ال جيوز أن يتخذ بطانة من دونه
يا أيها  ((؛ ويؤيد ذلك قوله تعاىل: ه باألمور لقلنا إن هذا حرام عليهر إليمسلما صادق كافرا واختذه بطانة يس

يخرجون  ين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحقالذ
  (( تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم )) .إىل قوله:  )) الرسول وإياكم

  ؟ إىل املؤمنني . من فوائدها: أن جتنب البطانة السيئة من مقتضيات اإلميان؛ ألن اخلطاب وجه إىل من
 ,فيما سبق اها؛ صح ؟ بناء على القاعدة اليت أصلنبطانة السوء من نواقص اإلميانالبطانة ومن فوائدها: أن اختاذ 

  أن ما كان اإلميان مقتضيا له فإن فواته يكون نقصا يف اإلميان .
هذه البطانة فيما خيرج من  وهل يكون من نواقض اإلميان ؟ قد يكون، رمبا يكون من نواقض اإلميان؛ لو اختذ

  اإلسالم لكان ذلك من نواقض اإلميان .
من فوائد هذه اآلية: أن الذين من دوننا ال يألوننا خباال؛ وهذا بناء على أن اجلملة استئنافية للتعليل؛ وقد ذكرت 

ال يألوننا خباال فال وأن الذين من دوننا إذا كانوا  ,لكم يف التفسري أن من العلماء من قال: إا صفة ملا قبلها
بأس أن نتخذهم بطانة؛ ولكن الظاهر األول، أن اجلملة استئنافية للتعليل يعين أن الذين من دوننا ال يألوننا 
خباال؛ ولنضرب لذلك مثال باملؤمنني يتخذون بطانة من الكافرين؛ فإن الكفار الشك أم ال يقصرون يف طلب 

ضي اهللا عنه أرسل إليه أبو موسى يريد منه أن يويل كاتبا نصرانيا على اخلبال لنا؛ يذكر أن عمر بن اخلطاب ر 
فكتب إليه عمر أن ال تفعل وأمره بعزله؛ فأعاد  ,ألنه أي هذا الكاتب النصراين كان جيدا يف احلساب ,بيت املال

يعين إذا مات هل  ؟ املعىن ؛" مات النصراني والسالم ":عليه مرة ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتبا فكتب إليه عمر
معناه يتعطل بيت املال أو حساب بيت املال ؟ قدر أنه مات؛ أما أن نأمتنه على بيت مال املسلمني وقد خان 

ال جيوز أن يوىل أعدائنا من الكفار أو غري الكفار أسرار أمورنا؛ ألننا إذا أنه اهللا ورسوله فال ميكن؛ وبه نعرف 
  طانة .وليناهم أسرار أمورنا فقد أخذناهم ب

أمور قد ختفى عليهم؛ عاىل بعباده املؤمنني حيث حذرهم إىل ومن فوائد هذه اآلية: بيان عناية اهللا سبحانه وت
  وذلك باختاذ البطانات السيئة .



  ؛ ودوا ما عنتم )) ((اآلية: أن أعدائنا يودون لنا ما يشق علينا؛ لقوله: هذه ومن فوائد 
مرين؛ فيودون ما يدمر جيوشنا، األعلينا يف الدنيا أو يف الدين أو كليهما ؟ يشمل  ا شقهل يودون م :وهنا سؤال

أن أهم  يودون ما يدمر اقتصادنا، يودون ما يدمر معارفنا، يودون ما يدمر ديننا؛ والظاهر عندي ـ واهللا أعلم ـ
م؛ لكن اقتصادنا إذا قوي ال صار فيه تدمريا هل ن؛ ألم يعلمون أن ديننا إذا قويالشيء لديهم هو تدمري الدي
أقوى منا اقتصادا وأقوى منا جيوشا وأقوى منا عدة؛ لكن الدين هو الذي يدمره؛ هم يكون فيه تدمريا هلم ألم 

، يريدونا أن يضيقونا يف الدين بقدر ما نا يف أمر الدين والدنيا يتطلبونهولذلك نقول: إن كل ما يشق علي
 االقتصاد بقدر ما يستطيعون؛ يودون أن يضايقونا يف السالح بقدر ما يستطيعون؛ يودون أن يضايقونا يف

من األسلحة اليت زالت منفعتها يف الوقت احلاضر،  ,عليه األثر يرسلون لنا من األسلحة ما عفا يستطيعون
م ال وصارت بالنسبة ألسلحة الوقت احلاضر كالسكني بالنسبة لألسلحة أو اهلراوة يعين ليس فيها فائدة؛ لكن ه

  هم أن ننتفع أو ننضر .ادهم وأن يشغلوا مصانعهم وال يهميهمهم، هم يريدون أن يكملوا اقتص
قد بدت  ((ومن فوائد هذه اآلية: أن أعدائنا إذا تأمل اإلنسان أحواهلم وجد من أفواههم ريح البغضاء؛ لقوله: 

هلم أحيانا باملضايقة؛ فهم أحيانا يبدون من مبا يتكلمون به؛ ورمبا تبدوا البغضاء من أفعا البغضاء من أفواههم ))
  أفواههم وأحيانا من أفعاهلم بالتهديد وحنو ذلك بالتهديد الفعلي ال القويل .

أكثر مما  ن العداوة والبغضاء واحلقد واحلنقومن فوائدها، من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ما يف قلوب األعداء م
 وما تخفي صدورهم أكبر )) (( سبحانه وتعاىل، وهو الذي أخربنا بذلك يبدوا؛ وهذا أمر ال يطلع عليه إال اهللا

  أكرب مما تبديه أفواههم .
وهو قد تكلم عن  أكبر )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان أن األوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل؛ لقوله: 

إال بآثاره؛ فهنا بني أن البغضاء متفاوتة  القلب ذايت ال ميكن لإلنسان أن يعرفهيف والبغضاء وصف  ,البغضاء
قل إن كان  ((جاءت يف القرآن ويف السنة:  ا؛ ألبة كل ال يشك فيهاوكذلك احملبة متفاوتة؛ والشك يف احمل

 (وقال النيب عليه الصالة والسالم:  أحب إليكم من اهللا ورسوله )) ((إىل قوله:  آبائكم وأبنائكم وإخوانكم ))
لكن البغضاء أيضا تتفاوت ؟ حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين )؛  ال يؤمن أحدكم

  حىت البغضاء تتفاوت بعضها أعظم من بعض . نقول: نعم
و اآليات اليت  (( قد بينا لكم اآليات ))من فوائد هذه اآلية: منة اهللا سبحانه وتعاىل علينا ببيان آياته؛ لقوله: 

بينها اهللا قسمان؛ آيات كونية وآيات شرعية؛ وبيانه هلا إما باملشاهدات احلسية وإما بالتأمالت العقلية؛ فاآليات 



الشرعية تكون بالتأمالت العقلية واآليات الكونية باملشاهدات احلسية اليت قد تكون طريقا إىل التأمالت العقلية 
  أيضا .

كرمية: أنه كلما كان اإلنسان أشد عقال أو أقوى عقال كان أفهم آليات اهللا؛ تؤخذ ؟ من ومن فوائد هذه اآلية ال
  قل كانت اآليات له أبني وأظهر .أعإذا كلما كان اإلنسان  قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون )) ((قوله: 

  عندكم أسئلة ؟ ها أنتم )) ((مث قال اهللا تعاىل: 
   ؟ل على اهللا ويدعوا اهللا أن يشفيهه أن يبحث عن العالج أو يتوكشخص مريض هل األفضل ل: السائل
هذا فيه خالف بني العلماء؛ فمنهم من قال: إن ترك الدواء أفضل؛ ومنهم من قال: بل الدواء أفضل؛ : الشيخ

أمر ، و عليه الصالة والسالم أمر بالتداويومنهم من قال: إذا غلب عليه النفع من الدواء فهو أفضل؛ ألن النيب 
اهللا حبفظ النفس؛ وهذا هو األصح أنه إذا كان هذا الدواء معروفا بأن فيه شفاء هلذا املرض فإن األفضل تناوله؛ 

كما أن الطعام والشراب يتناوله اإلنسان وجوبا؛ فكذلك هذا إذا غلب على ظنه النفع   ,ألن هذا من نعمة اهللا
   فاألفضل أن يتداوى .

فهم يفضلون أن ال  لك الجنة )فإن صبرت  (النيب صلى اهللا عليه وسلم:  هلا : حديث املرأة اليت قالالسائل
  يتعاجل ويبقى على مرضه ؟

رمبا إن الرسول عليه الصالة والسالم فهم أا قد تتغري لو أا شفيت باملرة وهلذا  ,أي نعم هذه قضية عني: الشيخ
  دينية .لناحية الإلنسان أحسن من املرض لبعض األحيان يكون 

كون البالد يف حاجة إىل ذلك ويل أعداء اهللا أسرارنا؛ أحيانا تأحسن اهللا إليك ! ذكرنا أنه ال جيوز أن ن: السائل
   مثل التكنولوجية اجلديدة على سبيل املثال ؟

يعين هم الذين خيفون عنا أسرارهم؛ ألم  ,ال ال، ما هي بأسرار الصناعة، الصناعة هم أعلم منا ا: الشيخ
على شيء ال نطلع عليه؛ لكن أسرارنا ماذا نريد أن نفعل، يف ترتيب جيوشنا، يف مصاحل شعوبنا، يف  يطلعون

 حنن خاصا؛ أما مسألة الصناعة فهم يف الوقت احلاضر ورمبا يأيت اليوم الذي نكونهذا مصاحلنا الذاتية إذا كان 
  أحسن منهم؛ لكن يف الوقت احلاضر هم الذين خيفون أسرارهم عنا.

ار للنيب صلى اهللا عليه وسلم عدد املسلمني فما سكانت عدد الكفار يف غزوة أحد وبدر ثالثة أضعاف : السائل
   ؟ باملشركني من أحد القبائلأن يستعني 

  الكفار يعين ؟ ويش السؤال ؟ : الشيخ
  أقول يعين مل يستعن النيب صلى اهللا عليه وسلم بأحد ؟: السائل



  أي نعم ما اضطر إىل هذا، الرسول ما اضطر إىل هذا؛ : الشيخ
  عددهم ثالث مرات ؟ : السائل
لكن إذا كان ما فيه مناسبة  كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا )) ((: أي نعم هو رمبا : الشيخ
ا يف مقابلة هلم أو يف مثال نعلم علم اليقني أنن ,ما فيه مناسبة ماذا يصنعون ؟ إذا كان ما فيه مناسبة ,إطالقا

  . ثال فيه إمكان، فيه إمكان للغلبةاعتدائهم علينا ال نستطيع املدافعة إطالقا؛ أما ثالثة مع تسعة م
: الشيخ هل تولية الكفار مستشفيات املسلمني جائز أم هو من إطالعهم على أسرار املسلمني ؟: السائل

  ستشفيات ؟ امل
  ؛ نصرايناملستشفى  : الذي يديرالسائل
  واملستشفى إسالمي وإال ؟ : الشيخ
   يف بلد املسلمني ؟: السائل
النساء وال يؤمن؛ ألن النصارى يف بالد  ز أن يوىل أسرار املسلمني، يتكشفال، هذا ما جيوز، هذا ما جيو : الشيخ

ولكنه دواء عقم يعقمون النساء قاتلهم اهللا،  ,واملريض يظن أنه شفاء ,دواء ىأفريقيا يقولون لنا إم يعطون املرض
  دى بعيد .املبر تقضي علينا على هم؟ رمبا يعطوننا إهكذا قيل يل ـ واهللا أعلم ـ لكن ما نأمن الكفار كيف نأمن

   الكفار ؟ بالدمن  احلضارية اليت تردأم األدوية  العربيةاألدوية  : إذا وجدتالسائل
فيها مواد كيماوية قد تكون ضارة الطبيعية أحسن؛ ألن غالب األدوية الطبية يكون واهللا إذا أمكن األدوية : الشيخ
  ., حسبما فيه من املوادإلنسان؛ وهلذا رمبا يتناول الدواء هذا الرجل فيضره وذاك الرجل فينتفع بهعلى ا
رد املشرك  ويعين ثبت أنهما كانت فيه مناسبة أن يستعني النيب صلى اهللا عليه وسلم باملشركني؛ : قلنا أنه السائل

 يف الغزو وأيضا ما استعانمسلمني للتسعة عشر  حينما ذهب ليحارب معه؛ وأيضا تركوا الروم يف إحدى الغزاة
   باملشركني ؟

  ر ؟ اعشأاليت تسعة  يءش مثل أي: الشيخ
  ؟  يءش روم؛ مثل أي: الالسائل
  يف أي غزوة ؟ : الشيخ
  يف غزوة عني جالوت؛ : السائل
  أنا أفهم أن عني جالوت ما هي يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛  :الشيخ
  ؟  قادسية أيضاالته و : مؤته يا شيخ مؤ السائل



ما ظن املسلمون أم ذا  ,أرسل جيشا للروم وحصل أن الروم جتمعوا ,ته: أوال: هو نفسه ما غزا يف مؤ الشيخ
  خالد بن الوليد إىل اجلبل ففتح اهللا عليه. حازهمالتجمع؛ وهلذا 

  .توكل على اهللا   ؛: يا اهللالشيخ
بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه : الطالب

يف رمضان من هذه  كانا  فصل يف غزة بدر الكربى؛ فلم" أمجعني؛ قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف زاد املعاد: 
السنة بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب العري املقبلة من الشام لقريش صحبة أيب سفيان وهي العري اليت 
خرجوا يف طلبها ملا خرجت من مكة وكانوا حنو أربعني رجال وفيها أموال عظيمة لقريش؛ فندب رسول اهللا صلى 

ومل حيتفل هلا احتفاال بليغا ألنه خرج  را بالنهوضوأمر من كان ظهره حاضاهللا عليه وسلم الناس للخروج إليها 
ومل يكن معهم من اخليل إال فرسان فرس لزبري بن العوام وفرس للمقداد  ,ث مائة وبضعة عشر رجالمسرعا يف ثال

سول اهللا صلى الن والثالثة على البعري الواحد؛ فكان ر بن األسود الكندي؛ وكان معهم سبعون بعريا يعتقب الرج
وزيد بن حارثة وابنه وكبشة موايل رسول اهللا صلى  ,اهللا عليه وسلم وعلي ومرثد بن أيب مرثد الغنوي يعتقبون بعريا

اهللا عليه وسلم يعتقبون بعريا؛ وأبو بكر وعمر وعبد الرمحن بن عوف يعتقبون بعريا؛ واستخلف على املدينة وعلى 
  ." مله على املدينةعبد املنذر واستعفلما كان بالروحاء رد أبو لبابة بن  ,الصالة ابن أم مكتوم

  الروحاء؛ بفتح الراء وسكون الواو قرية على حنو أربعني ميال من املدينة أي نعم .عندي ب :الشيخ
 ,بن عمري مله على املدينة ودفع اللواء إىل مصعبعبد املنذر واستعفلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن " : الطالب

على الساقة قيس بن أيب  وجعل ,إىل علي بن أيب طالب واألخرى اليت لألنصار إىل سعد بن معاذ ةوالراية الواحد
وعدي بن أيب الزغباء إىل بدر يتجسسان  ار فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو اجلهين؛ وسصعصة

 بنَ  َضْمَضمَ  فاستأجر إياه، وقصده َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسول خمرجَ  بلغه فإنه سفيان أبو وأما ،, أخبار العري
 أهلَ  الصريخُ  وبلغ وأصحابه، حممد من ليمنعوه ِعريهم، إىل بالنفري لقريش ُمستْصرخاً  مكة، إىل الِغفاري َعْمرو
 رجالً  عنه عوض فإنه هلب، أيب سوى أحدٌ  أشرافهم من يتخلفْ  فلم اخلروج، يف وأوعبوا ُمسرِعني، فنهضوا مكة،
 ،عدي بين إال قريش بطون من أحد عنهم يتخلف ومل العرب، قبائل من حوهلم فيمن وحشُدوا َدْين، عليه له كان
 اهللاِ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَيُصدونَ  الناسِ  َورِئَاءَ  َبَطراً (( : تعاىل قال كما ديارهم ِمن وخرجوا أحد، منهم معهم خيرُجْ  فلم
ِهمْ ( : َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسول قال كما وأقبلوا ،]47: األنفال[ )) هُ  َوَحِديِدِهم، ِبَحدُتَحاد  َوُتَحاد 

 وأصحابِه، َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسول على وَحَنقٍ  وغضٍب،محيٍة  وعلى قادرين، َحْردٍ  على وجاؤوا ،) َرُسوَله
 معه، كانت اليت والِعري احلضرمي بن َعْمرو باألمسِ  أصابُوا وقد فيها، َمن وقتل عريهم، أخذ ِمن يُريدون ملا



 اهللا ليَـْقِضىَ  َوَلِكنْ  اْلِميَعاِد، ِفي الْختَـَلْفُتمْ  تـََواَعْدُتمْ  (( َوَلوْ : تعاىل اهللا قال كما ميعاد غري على اهللاُ  فجمعهم
 أصحابه، استشار قريش، خروجُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللاِ  رسولَ  بلغَ  وملا ].42: األنفال[ َمْفُعوًال )) َكانَ  أْمَراً 

 األنصارُ  ففهمت ثالثاً، استشارهم مث فأحسنوا، املهاجرون فتكلم ثانياً، استشارهم مث فأحَسُنوا، املهاِجرون فتكلم
 بايعوه ألم يَعنيهم، إمنا وكان "؟  بنا تـَُعرضُ  َكأَنكَ  اهللا، رسول يا ": فقال معاذ، بنُ  سعدُ  فبادر يَعنيهم، أنه

: سعد له فقال عندهم، ما لِيعلم استشارهم اخلُروج، على عزم فلما ديارهم، يف واألسود األمحر من مينعوه أن على
 األنصار، عن أقول وإني ديارها، في إال ينصروك ال أن عليها حقاً  تـََرى اَألنصارُ  َتُكون َأنْ  َتْخَشى َلَعلكَ  "

 َما أْمَوالَِنا ِمنْ  وُخذْ  ِشْئَت، َمنْ  َحْبلَ  واْقَطعْ  ِشْئَت، َمنْ  َحْبلَ  َوِصلْ  ِشْئت، َحْيثُ  فاْظَعنْ : عنهم وُأِجيب
َنا َأَحب  َكانَ  ِمنا َأَخْذتَ  َوَما ِشْئَت، َما َوَأعِطَنا ِشْئَت،  تـََبعٌ  فََأْمُرنَا َأْمرٍ  ِمنْ  ِفيهِ  َأَمْرتَ  وَما تـَرَْكَت، ِمما إلَيـْ
ُلغ َحتى ِسْرتَ  لَِئن َفواهللاِ  َألْمِرَك،  الَبْحرَ  هَذا بَِنا اْستَـْعَرْضتَ  لَِئنِ  َوَواهللاِ  َمَعَك، لََنِسيَرن  غمَدان، ِمنْ  البَـْركَ  تـَبـْ
 إنا فقاِتال َورَبكَ  َأْنتَ  اْذَهبْ : ِلُموسى ُموَسى قـَْومُ  َقالَ  َكَما َلكَ  نـَُقولُ  ال ": املِْقَدادُ  َلهُ  وقَالَ  ،"َمَعَك  ُخْضَناهُ 

   ".َخْلِفَك  َوِمنْ  َيَدْيَك، بـَْينِ  َوِمنْ  ِشَماِلَك، َوَعنْ  َيِميِنَك، َعنْ  نـَُقاِتلُ  َوَلِكنا قَاِعُدوَن، َهُهَنا
األنصار هذا الكالم العجيب  : أوال املهاجرون قالوا وأحسنوا مع أم سيقاتلون قومهم من قريش, مث تكلمالشيخ

الذي يدل على قوة اإلميان وعلى امتثاهلم ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ومحايتهم له, وأم مهما فعل فهم تبع 
له رضي اهللا عنهم, فهذا يا إخواين هو الذي ميثل اإلسالم حقيقة واملسلمني حقيقة, إذا أمر اهللا ورسوله بأمر مل 

وهكذا  ,وأمواهلم وأوالدهم مرهم, وهم تبع للرسول عليه الصالة والسالم يفدونه بأنفسهميكن هلم اخلرية من أ
, ألا نبينا صلى اهللا عليه وسلم بأنفسنا وأموالنا وأوالدناجيب علينا أن نفدي بقدر ما نستطيع كتاب ربنا وسنة 

ا على بال حيث قالوا له هذا هي أغلى ما عندنا يف الدنيا, لذلك أريد أن نأخذ من هذا عربة وأن يكون لن
" مع أن خوض البحر هالك, لكن هم سيتبعون  َمَعكَ  ُخْضَناهُ  الَبْحرَ  هَذا بَِنا اْستَـْعَرْضتَ  لَِئنِ الكالم العظيم: " 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل شيء رضي اهللا عنهم وأرضاهم.
 فإن  وَأْبشروا، ِسيُروا": وقالَ  أصحابِه، ِمنْ  مسَِعَ  ِمبَا وُسر  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللاِ  َرُسولِ  َوْجهُ  فأشرق: " الطالب

      ".الَقْوِم  َمصارعَ  رََأْيتُ  َقدْ  وإني الطائَِفتَـْيِن، إْحَدى َوَعَدني َقدْ  اهللا
ألن اهللا تعاىل هو الذي كأن النصر بيده عليه الصالة والسالم, كأنه ممسكه "  وَأْبشروا ِسيُروا " ...: الشيخ
(( قريش,  :أبو سفيان والعري, والثانية :الطائفة األوىل(( وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتين أنها لكم ))  وعده:

(( ويريد اهللا أن يحق الحق العري, وغري ذات الشوكة من ؟  وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ))
  .احلمد هللا بكلماته ويقطع دابر الكافرين ))



حقيقة, يعين علم اليقني وحق اليقني,  رأيت مصارع القومهذه أيضا بشرى,  ( رأيت مصارع القوم )مث يقول: 
  ألن رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم وحي.

 أنه رأى وملا البحر، بساحل فـََلِحقَ  سفيان أبو وَخَفضَ  بدر, إىل َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسولُ  فسار: " الطالب
 باُجلْحَفِة، وهم اخلُرب، فأتاهم. عريكم لُِتْحرُِزوا خرجُتم إمنا فإنكم ارجعوا، أن: قريش إىل كتب العري، وأحرز جنا، قد

 وختافـَُنا العرب، ِمن َحَضَرنَا َمنْ  ونُطِعمَ  ا، فنقيمَ  بدراً، نـَْقَدمَ  حىت نرجع ال واهللاِ : جهل أبو فقال بالرجوع، فهموا
 ،ُزهري بدراً  يشهد فلم ُزهرة، وبنو هو فرجع فـََعَصْوه، بالرجوع، عليهم ُشريق بن األخنس فأشار ذلك، بعد العربُ 

 عليهم فاشتد  الرجوع، هاشم بنو وأراَدتْ  معظماً، مطاعاً  فيهم يزل فلم األخنس، برأي بعدُ  زُهرة بنو فاغتبطت
 نزل حىت َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسولُ  وسارَ  فساروا، نـَْرِجعَ  حىت الِعصابة هذه تـَُفارِقـَُنا ال: وقال جهل، أبو

 أنا اهللا؛ رسول يا: المنذر بنُ  الُحَبابُ  فقال". الَمْنِزل  في َعَلى  َأشيُروا ": فقال بدر، مياه ِمن ماء أدىن عشياً 
 وَنسِبقَ  عليها فننِزلَ  عذبة، الماء، كثيرة فهي عرفناها، قد قـُُلبٍ  إلى نسيرَ  أن رأيتَ  إن وبُِقلُِبَها، بها عالم
  .المياه ِمن سواها ما ونُغور إليها القوم
 لقريش، بعبدين فـََقِدُموا اخلرب، يلتِمُسون بدر إىل والزبري وسعداً  علياً  وبعث املاء، يريدون ِسراعاً  املشركون وسار

 ذلك فكره ِلقريش، ُسقاةٌ  حنن: قاال ؟ أنتما َمنْ : أصحابُه فسأهلما ُيصلى، قائم َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا ورسولُ 
  :هلما قال َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسولُ  سلم فلما سفيان، أيب ِلعري كانا لو وودوا أصحابه،

 كم  ": فقال لنا، ِعلم ال: فقاال " ؟القوُم  كم  ": فقال. الكثيب هذا وراء: قاال ؟ "قـَُرْيٌش  أْينَ  أْخِبَراِني "
 بينَ  ما القومُ  ": َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسولُ  فقال تسعاً، ويوماً  عشراً، يوماً : فقاال ؟ "يوم  ُكل  ينحرونَ 
 منعهم شديداً  وابالً  املشركني على فكان واحداً، مطراً  الليلة تلك يف وجل  عز  اهللا فأنزل ،"األلف  إلى تسعمائة

 به وصلب األرَض، به ووطأ الشيطان، رْجسَ  عنهم وأذهب به، طهرهم َطالً  املسلمني على وكان التقدم، من
 وأصحابه َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسول فسبق قلوم، على به وربطَ  املنزل، به ومهدَ  األقدام،به  وثبتَ  الرمَل،

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسول ونزل املياه، من عداها ما غوروا مث احلياض، وصنعوا الليل، شطرَ  عليه فنزلوا املاء، إىل
 . احلياض على وأصحابه َوَسلمَ 


